
  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  11 מספר ףד, והבדלה קידוש

 

1 

 

  יקנה"ז

  ירושלמי ברכות ח, א

  . שבת במוצאי להיות שחל טוב יום
  . הבדלה נר קידוש יין. ה'יקנ' אמ יוחנן' ר

 5  .וזמן סוכה הבדלה נר קידוש יין רב בשם' אמ בא בר חנין

  .  ק}'י{ינה' אמ חנינא' ר

חנינא,' דר כהדא' אמ לא שמואל
1

 את מלוין סנכנ ושלטון יוצא מלך לוי בן יהושע' ר בשם אחא' ר' דאמ 
  .  השלטון את מכניסין כך ואחר המלך

.ק'ינה' אמ לוי
2

   
 10  . שניהם מעין' אמ דלוי מסתברא

  . עובדא עבדין היך. יוסי' ר קומי בעא זעירא' ר'} אמ{
  .  יוחנן' וכר כרב עובדא נפק וכן. יוחנן' וכר כרב ליה' אמ

 , דלא]1יוחנן' [כר עבד הוה לטיבריא נחית הוה וכד חנינא,' כר עבד הוה לדרומה אזיל הוה כד אבהו' ר
  .באתריה נש בר על מפלג

 15 שלא הנר על מברך אינו השנה ימות בשאר אילו ,יוחנן' דר על) ליה( וקשיא. ניחא חנינא' דר דעתיה על

  . יכבה שלא הנר על מברך וכא יכבה
  . כובה נרו אין יין לו שיש מכיון. יוחנן' ר ליה עבד מה

  . בסוף הנר על ויברך
  .הבאות השבתות מן!ז ור!לעק אשל

 20  שבלי הלקט סימן ריח

     בשמים יש נר שיש מקום ובכל ז"יקבנה] מברך[ השבת אחר להיות שחל טוב יום אמר בירושלמי מיהו

  102' עמ התשובות חלק הגאונים אוצר

  

                                                        
"שמואל אמר כהדא דרבי  –ורס: "ואתי ר' חנינא כשמואל דא"ר חנינא"; בדפוס אמסטרדם הרשב"ם פסחים קג. ג 1

  חנינא".
  "ינק"ה". –מגיה  19"יהנ"ק"; רז"ו רבינוביץ בשערי תורת ארץ ישראל עמ'  –בדפוס אמסטרדם  2



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  11 מספר ףד, והבדלה קידוש

 

2 

 

  ] א עמוד לח דף[ דברים אלו -  ח פרק ברכות מסכת ף"רי

 25  :והבדלה ומזון ובשמים נר אומרים הלל ובית והבדלה יםובשמ ומזון נר אומרים שמאי בית' מתני

 מתניתין מהאי ליה ושמיעה היא המוציא ברכת במתניתין דקתני מזון דהאי ד"מ מרבוואתא איכא' גמ
 קידושא למימר דבעי דכיון טוב ליום שבת במוצאי למתניתין לה מוקים וקא אריפתא דמבדלינן
 ההיא' לי דקשיא משום הכי למימר ליה צטריךדאי והאי אבתרה להבדלה לה משלשל אריפתא
 לאוקמא איצטריך הכי ומשום טות ובת לאבדולי חמרא להו הוה ולא אשי רב לבי דאיקלע דאמימר

 30 תיקשי דלא היכי כי השנה ימות בשאר דאמימר להא מוקים וקא טוב ליום שבת במוצאי מתניתא להא

 נר במתניתין דקתני והא עיקר כל הפת לע הבדלה אשכחן דלא ליתא מילתא והא דאמימר ההיא ליה
 המזון אברכת אלא אריפתא דמבדלינן מינה דשמעת קאי המוציא אברכת לאו והבדלה ובשמים ומזון
 דף[ ברכת על ה"וב שמאי בית נחלקו לא יהודה' ר אמר בתוספתא קתני ובהדיא ברכות שלש דהיא קאי

 עלייהו וקשיא מפרש מערבא דבני בגמראו בסוף שהיא הבדלה ועל בתחלה שהיא המזון] א עמוד לט
 35 הכוס אותו אלא שם ואין שבת במוצאי והחשיך ואוכל יושב היה עבידא היכי שבת במוצאי הלל דבית

 המזון על בירך קודם המזון היין על בירך נפשך מה עליו כולן ומשלשלן המזון לאחר יניחנו אמרת אם
 על ה"וב ש"ב נחלקו לא יהודה ר"א דתניא הדא מן ונשמעינה קודמת הבדלה הנר על בירך קודם הנר

 שמאי שבית הבשמים ועל הנר על נחלקו מה ועל בסוף שהיא הבדלה ועל בתחלה שהיא המזון ברכת
 רב בשם יהודה ורב אבא' ר בשמים כך ואחר מאור אומרים הלל ובית מאור כך ואחר בשמים אומרים

 40 על מברך הלל בית דברי על יעשה כיצד מאור כך ואחר בשמים אומר שהוא מי כדברי הלכה אמרי

 והבדלה בשמים ומזון נר דתנן מתניתין הא ועל' וכו הנר על כ"ואח היין על כך ואחר תחלה המזון
 הבדלה ועל בתחלה שהיא המזון ברכת על ה"וב ש"ב נחלקו לא יהודה' ר אמר תניא התם נמי גרסינן
 על להבדלה לה ולית המוציא בברכת ולאו עסקינן ברכות שלש דהיא המזון בברכת אלמא בסוף שהיא

 דילן' בגמ דקתני מתניתין תימא וכי כלל הפת על מבדילין אין הלכך כלל מתניתין בהא עסק הפת
 45 ה"לב הכא ז"בהמ קתני והתם ומזון קתני דהכא מערבא דבני אמתניתין פליגא יהודה' דר משמיה

 בהכי לן איכפת ולא מינה גמרינן לא דפליגא וכיון בשמים כ"ואח מאור והתם מאור כ"ואח בשמים
 שבת במוצאי מתניתין הא אי ותו היא ז"בהמ במתניתין דקתני מזון דהאי לגלויי אלא גמרינן דלא
 שבת במוצאי' מתני דהא ודאי אלא ממאור גרע מי הנך בהדי לקידוש לה קתני לא אמאי הוא ט"ליו

 מוצאי שנא לא טות דבת דאמימר והא פתאארי] דמבדילין[ מינה למשמע ליכא דהכין וכיון הוא לחוד
 50 ראיה להביא צריך הפת על מבדילין ט"ליו שבת דבמוצאי ד"ומ ט"ליו שבת מוצאי שנא ולא לחול שבת

  :כדברירנא ראיה ליכא מתניתין ומהך

   ב עמוד קו דף פסחים מסכת תוספות

 על ז"יקנה יעשוש השבת שאחר טוב ביום שפיר אתי מדינה חמר דהוי היכא השכר על מקדשין ואי
 על ז"יקנה חצי יעשו איך תימה הפת על לקדש שאומר ם"ולרשב השכר על מקדשין אין אי אבל השכר

 55 במוצאי שחל טוב ביום הפת על מבדילין דאין גב על אף יש עמרם דרב בסדר ומיהו השכר על וחצי הפת

 ומבדיל לה טפילה דלההב נעשה הפת על ומקדשין ז"יקנה כדפסקינן עיקר דקידוש כיון מבדילין שבת
  הקידוש עם הפת על

   י פרק פסחים מסכת ש"רא

 חצי יעשה היאך השכר על מקדשין אין אם אבל השכר על ז"יקנה שיעשה ניחא השכר על מקדשין ואי
 60 בעלמא מבדילין דאין פי על אף ז"יקנה גבי כתוב עמרם רב בסדר ומיהו השכר על וחצי הפת על ז"יקנה

 נעשית הפת על ומקדשין עיקר דקידושא כיון עליו מבדילין שבת במוצאי היותל שחל טוב ביום הפת על
 דהוי היכא השכר על שמקדשין נוטה י"ר שדעת ונראה הקידוש עם הפת על ומבדיל טפלה ההבדלה

 לקדש שיכול פי על אף לי ויראה מדינה חמר הוא אם השכר על דמקדשין ן"אב רבינו כ"וכ מדינה חמר
 אבל שבת לכבוד באה שהסעודה כיון הפת על לקדש יותר הוא טוב מדינה חמר הוא אם השכר על

 65 מקרא ליה דרבינן היום של קידוש בטלה כ"דאל. המוציא ברכת קודם השכר על שיברך יראה בבקר

 יותר טוב וזה השכר על יעשה ז"ויקנה השכר על לקיימו דאפשר כיון נבטלנו ולמה הלילה קידוש כמו
 דילמא הפת על ז"יקנה שיעשה שכתב עמרם ורב. טפלה מכח לכתאכה שלא הבדלה שיעשה ממה

  .מדינה חמר דהוי היכא השכר על שמקדשין הסכימו הגאונים ורוב כלל השכר על מקדשין דאין ל"ס

   א עמוד קג דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 70 היום לע מברך א"שבש דברים אלו' בפ ה"וב ש"ב מילתא בהא איפליגו והא לי קשיא ה"קני אמר לוי

' ברי ומר ורבנן לוי' אמרי והיכי היום על מברך כ"ואח היין על מברך ה"וב היין על מברך כ"ואח
  ]נ"מהדות: [ש"כב תחלה קידוש דמברך דרבינא
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. היא ה"וב ש"דב פלוגתא והא תנינא במהדורא לי דקשיא מאי. ה"קינ' אמ ורבנן ה"קני אמר לוי
 אינו ולמה ואמר השבת אחר להיות שחל ט"ליו דעלמא שבת בין מחלק ל"זצוק שמואל שרבינו ראיתי

 75 היין מברכת הבדלה ומרחיק הואיל היין על שמבדיל היכר אין כך שאם לפי שברישא יין לומר רוצה

 קידוש הילכך כדלקמן לקדש יכול הפת על' אפי קידוש אבל היין על אלא תיקנו לא הבדלה עיקר והרי
 אף אומרן הוא אחד כוס שעל דכיון לי נהירא ולא היין על לההבד לסמוך כדי והבדלה יין והדר ברישא

 הכל הוא אחד בכוס שהרי היא היין על נמי דהבדלה מילתא מוכחא כדינו לקידוש יין שהקדים פי על
  ]ל"מהדות: [ה"ב דברי עקרו ולמה

 80   א עמוד קג דף פסחים מסכת ח"צל

 הייתי ם"רשב פירוש אילמלא ואמנם. לעיל שכתבתי מה ועיין ם"רשב פירוש עיין. ה"יקזנ אמר אביי
 ה"ד לעיל ם"הרשב שפירש וכמו, היכולת בכל להבדלה קידוש בין להפסיק שרוצה דאביי טעמיה מפרש

 בכל הבדלה כסדר להבדלה נר להסמיך דרוצה משום היינו, לנר זמן אביי דמקדים והא. ש"יעו, ה"קינ
  .שבת מוצאי

 85   ג ק"ס תעג סימן ברורה משנה

. וזמן והבדלה האש מאורי בורא ברכת דהיינו ונר וקידוש היין ברכת בתחלה דהיינו - ז"נהיק אומר) ג(
  :הקידוש כמו מיושב זו הבדלה ואומרים. ט"ליו ש"מוצ בכל הבשמים על מברכין ואין

   ו פרק ולולב וסוכה שופר הלכות מיימוניות הגהות

 כך ואחר זמן אומר היה שני בליל בלא הראשון בלילה כן נוהג היה שמשון ברבינו יעקב רבינו והנה
 90 שני בליל אבל שניהם על אומר הילכך קדוש ובעבור סוכה בעבור זמן בא הראשון דלילה וטעמא סוכה

 קדוש אחר מיד זמן אומר לפיכך ראשון בליל נפטר כבר דסוכה זמן כי קדוש בעבור רק זמן בא אינו
 בעבור בא אינו דזמן יוכיח ז"דיקנה לבסוף זמן יברך שני בליל שגם כתב ה"וראבי. סוכה ברכת קודם

 ימים שני בין חלוק מצינו שלא עיקר נראה וכן המחבר דעת וכן אחריה זמן אומר כ"ואעפ הבדלה
  :הראשונים

 95   כט שבת ם"רמב

  יח הלכה
 במוצאיהן ומבדילין טובים ימים בלילי מקדשין כך שבת במוצאי ומבדילין שבת בלילי שמקדשין כשם

 ובמוצאי מועד של לחולו טובים ימים במוצאי ומבדילין, הן' ה שבתות שכולם הכפורים  יום ובמוצאי
  . לשבת טוב יום במוצאי מבדילים אין אבל, טוב ליום שבת

 100  יט הלכה

 בחר לשון מכל ורוממנו עם מכל קדשנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך: טוב יום קידוש נוסח
 יום את לששון וזמנים חגים לשמחה מועדים באהבה אלהינו' ה לנו ותתן, ויפארנו בנו רצה ויגדלנו בנו

 מתן זמן או חירותנו זמן הסוכות חג או השבועות חג או הזה המצות חג יום את הזה קדש מקרא טוב
 ומועדי העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר באהבה שמחתנו זמן או תורתנו

 105 מזכיר בשבת להיות חל ואם, והזמנים ישראל מקדש' ה אתה ברוך הנחלתנו ובששון בשמחה קדשך

  . והזמנים וישראל השבת מקדש בתפלה שחותם כדרך וחותם השבת
  כ הלכה
 הזה הזכרון יום את הזה קודש מקרא טוב יום את באהבה אלהינו' ה לנו ותתן: אומר השנה בראש
 וקיים אמת ודברך העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר באהבה תרועה זכרון

 110 מקדש חותם בשבת להיות חל ואם, הזכרון ויום ישראל מקדש הארץ כל על מלך' ה אתה ברוך לעד

  . בתפלה שחותם כדרך הזכרון ויום וישראל השבת
  כא הלכה
 ביום וכן, הפת על מקדש לפת מתאוה שהיה או יין לו אין ואם, כבשבת היין על מקדש טוב יום בליל

  . בשבת שמקדש כדרך רבא קידושא מקדש בטו
 115  כב הלכה

 יום קידוש מקדש כ"ואח, הגפן על מברך בתחלה, בשבת באחד להיות שחל טוב יום בלילי מברכין כיצד
 מברך כך ואחר, לקדש קדש בין המבדיל בהבדלה וחותם מבדיל כך ואחר, הנר על מברך כך ואחר, טוב

  . שהחיינו
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  כב הלכה כט פרק שבת לכותה ם"הרמב בן אברהם' ר ת"שו

 120 ה"יקנ אמר רב שבת אחר להיות שחל טוב יום ל"זצ יצחק רבינו שאמר מה רבנו ילמדנו שאלה] כב[

 במוצאי הבדלות אומר והילכתא ואמרו. ז"יקנה אמר ורבא עד' וכו עלה הוי מאי ק"ינה אמר ושמואל
 מברכין כיצד ל"זצ משה רבנו ואמר' וכו ט"ליו שבת ובמוצאי עד' וכו טובים ימים ובמוצאי שבתות

 כך ואחר טוב יום קדוש מקדש כך ואחר הגפן על מברך בתחלה בשבת באחד להיות שחל טוב יום בלילי
 יום ערב שבת אם אלא מותרת אינה שהבדלה מדבריו לנו מתברר'. וכו מבדיל כך ואחר הנר על מברך

 125 טוב יום שבת ואחר ראשון טוב יום בעצמו שבת יום היה אם אבל בשבת ושני בשבת אחד טוב ויום טוב

. שני טוב יום בשבת ואחד ראשון טוב יום שבת יום היה ואפילו הבדלה בו יש או. הבדלה בו אין שני
  .כפול ושכרו אדוננו יורנו

 ראשון טוב ליום משבת אלא תהיה לא שהבדלה מזולתו או החבור מן יראה כיצד יודע איני תשובה
 היקש איזה או, זה יראה ספר מאיזה או, זאת אמר מי או', ב וביום' א ביום טובים ימים שני כשיש
 130 מקדושת יוצאים שאנו מאחר טוב ליום שבת בין נבדיל' א ביום יהיה ראשון טוב יום אם. לכך יביא

 יהיה ואם. דאוריתא הן הקדושות ששתי פי על אף, ממנה קלה שהיא טוב יום לקדושת החמורה שבת
 טוב יום וקדושת שבת קדושת תורה של קדושות משתי יוצאים ואנחנו בדילנ לא שני טוב יום' א יום

 בדותא היא זאת. בלבד מדרבנן קלה קדושה שהיא שני טוב יום קדושת אל שבת ביום המתקבצות
 יום או ראשון טוב יום היה אם' א בליל חובה ההבדלה אלא. פנים בשום בה לטעות צריך היה שלא
 135  .ל"זצו משה' ביר אברהם וכתב. כך שסובר מי טועה כי, זולתו היהי ולא. וחומר בקל שני טוב

   תשיב סימן טוב יום הלכות -  ג חלק ה"ראבי

 מברך שבת במוצאי להיות שחל טוב ויום. והזמנים וישראל השבת מקדש חותם בשבת שחל טוב ויום
  :בשמים מצריכין ויש. ז"יקנה

   תרמה סימן סוכה מסכת - ב חלק ה"ראבי

 140 סוכה הבדלה נר קידוש יין רב בשם אבא בר חנן שבת במוצאי להיות שחל טוב יום למיבירוש גרסינן

  :ז"יקנה גרסינן נמי פסחים ובערב. הדס בלא נר אין לומר צריך גרשום רבינו ולדברי. זמן

   תשפב סימן טוב יום הלכות -  ג חלק ה"ראבי

, שיניו בו לחצות קיסם מהן לקטום ומותר. כלי תיקון משום בהם אין בהמה אוכלי יהודה רב אמר
 ומוללין לחולה בהם ולהניף בהם להריח בשמים עצי לטלטל ומותר. שרי בשבת ואפילו בכלי ואפילו
 145 כדתנן אלוותא לן ויהיב מפשח הוי יהודה רב בי הוינן כי וכדאמרינן, בהם להריח וקוטם בהם להריח

 אבל. בהם להריח כדי למלול שרי יןקש בין רכין בין]ו, [גרוגרת הימנה לאכול החבית את אדם שובר
 והנה קטימה פירש בערוך וכן. חטאת חייב הוי בכלי חתך ואם, אסור בקשין שיניו לחצות בשבת

 ט"שב רבינו וגם>. שבירה ענין, <בפומה קטם ירושלמי תרגום בפיה טרף זית עלה+ א"י' ח בראשית+

 חמור דלא, כלי לעשות יתכוין שלא ובלבד שרי בכלי ואפילו להריח ומיהו. חטאת חייב דבכלי פסק
 150 לחוש] דאין[ הפסידו לא שבת במוצאי להיות שחל טוב ביום הדס על המברכים הילכך'. כו מחבית

 והשיבוהו הקודש לעיר שלח משולם רבינו וגם. בקולוניא וגם עליה לברך במגנצא נהגו וכן. בשבירתו
, טוב ביום ליכא יתירא ונשמה. בשמים בלא נר שאין] גרשם רבינו[ בשם נמצא וכן, עליו שמברכין

 שלמה ורבינו עמרם ורב. בשמים בלא נר שאין, הדס הזכירו ולא ז"יקנה אמרו ולכך. מברכין הילכך
 ואית בשמים עצי מוללין תני תניי אית בירושלמי בפירקין דגרסינן גב על ואף. הדס ולא ז"יקנה אמרו

 155 סמכינן דידן ואגמרא, ביבשים מוללין אין דאמר מאןו בלחים מוללין דאמר מאן מוללין אין תני תניי

 רבינו פירש[ יקטום שמא גזירה חבית בפרק דגרסינן והא. יהודה דרב כעובדא, שרי קשים דאפילו
 רבינו ולדברי, ומנח דקטם ביניהו איכא מדקאמר, מיירי דבתלוש] נראה ולי. [המחובר מן] שלמה

 כתיקון והוי לעשותו הנקב כמדת יקטום שמא גזירה רושופי הכי אלא, לגזור ראוי הכי אפילו] שלמה[
  :להדס דמי לא הילכך, הנקב כמדת פירוש ומנח וקטם, כלי

 160   צב סימן שבת מוצאי הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

 בה ופליגי ה"יקנ רב אמר בשבת באחד להיות שחל טוב יום איתמר פ"ע' פ ט"ליו ש"מוצ ולענין
 והוצרך כרבא והלכתא ז"יקנה אמר ורבא ה"יקזנ אמר אביי עלה הוי מאי דמסקנא עד טובא אמוראי

 נותנין שאין דמה ם"רשב פירש והתם אמוראי שאר נמי בה דפליגי משום כרבא הלכה לפסוק
 ביום גם שהרי טוב יום שהוא שבת למוצאי הבשמים על מברכין שאין לפי בבשמים סימן האמוראין

 165 יום ממוצאי הבשמים על נברך כן דאם לדבריו וקשה. נפש אבדה ולא כבשבת יתירה נשמה לו יש טוב

 פרק ביצה במסכת דאיתא וקשה. יקטום שמא גזירה מברכין אין כך דמשום מפרשים ויש. לחול טוב
 אלא( לן ויהיב מפשח הוי יהודא רב בי הוינן כי תרוייהו דאמרי] אדא[ בר ורבין אדא בר רבא המביא



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  11 מספר ףד, והבדלה קידוש
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 כ"א ל"זצ מקורבל הקדוש יעקב ר"ה הקשה המחובר מן יתלוש שמא גזירה נפרש ואם] אלותא) [אתה
 לאכול נאסור כ"א אומר היה ל"זצ יצחק בר יהודה' ר ומורי. יטול לא סוכות של ראשון ט"בי לולב

 170 רבא אמר הגזול לולב דפרק עזריאל' בר אברהם ר"ה מורי הקשה ותו. יתלוש שמא טוב ביום ירקות

 אסור במחובר הדס דגריס ח"לפר' ואפי יתלוש שמא גזרינן אל אלמא בו להריח מותר במחובר הדס
 אבל טוב ביום יתירה נשמה אין דודאי שמואל בר יצחק' ר' ופי. דשרי מודה מיהא בתלוש בו להריח
 הבשמים על מברכין אין ולכך יתירה נשמה בו אין אבל שאבדה נפש משיבה ושמחתו טוב יום תענוג

 ומה טוב ליום שבת במוצאי הבשמים לאסור אין התלמוד דמדברי אומר ת"ור. לחול טוב יום במוצאי
 175 על שמברכין ל"זצ הגולה מאור גרשום' רבי] כתב) [עשה( וכן מצוה שאינן לפי בבשמים סימן נתן שלא

 הקדוש יעקב ר"ולה. מאור שמים רוממתנו גפן ם"גרש סימן ומסר ט"ליו שבת ממוצאי הבשמים
 רע ריח להעביר כדי ש"במוצ הבשמים על מברכין הכי דמשום הבשמים על שמפרש כמו נראה מקורבל

  :שבת של כבודו להראות דוגמא אלא זה ואין לבוא חוזר ש"ובמוצ דלק לא דבשבת גיהנם של מאור

   ריח סימן פסח סדר הלקט שבולי ספר

 180 איתוקמא דהכי. זמן. הבדלה. נר. קידוש. יין. סימן ז"יקנה מברך שבת במוצאי שמורים ליל חל ואם

 מברך קידוש יין כרבא והלכתא ז"יקנה אמר רבא ז"יקנה אמר אביי עלה הוה מאי. פסחים ערבי בפרק
 בין לגוים ישראל בין לחושך אור בין לחול קודש בין המבדיל הבדלה שבת מוצאי כסדר נר ימים כשאר

 יום תוא הבדלת טוב יום לקדושת שבת קדושת ובין המעשה ימי לששת) והקדוש הגדול( השביעי יום
 לקודש קודש בין המבדיל] י"בא[ וחותם וקדשת הבדלת המעשה ימי מששת והקדוש הגדול השביעי

 185 יום ואת טוב יום לקדושת שבת קדושת ובין שאומרין ומה. בסופו דחולין קמא בפרק איתוקמא והכי

 לחתימה סמוך פתיחה מעין דבעינן משום וקדשת הבדלת המעשה ימי מששת והקדוש הגדול השביעי
 במוצאי ל"זצ שלמה רבינו וכתב כתרווייהו דעבדינן ל"זצ שלמה רבינו ופסק חתימה מעין לה ואמרי

 שבת של יתירה נשמה אבדה שלא ועוד יקטום שמא גזירה הבשמים על מברכין אין טוב ליום שבת
 אין מה מפני שבת במוצאי פסח כשאירע' לר ששאלתי ל"זצ ר"מדנפי יצחק רבינו בשם מצאתי ועוד
 190 מברכין שאנו הבשמים טעם כי עיקר שהוא לי ונראה יקטום שמא גזרה לי ואמר הבשמים על כיןמבר

 שבת ל"ז רבותינו דרשו שכך דקה אדם של ונפשו ממנו שנאבדה יתירה נשמה מפני שבת במוצאי
 .נפשו באיבוד מרגיש אינו טוב יום שמחת מפני עתה אבל בחול וזהו נפש אבדה ווי ששבת כיון וינפש
 בן יאיר' ר הרב ובשם .טוב ביום יתירה נפש שאין לפי הבשמים על מברכין אין לחול טוב יום צאיובמו
 בשמים שמצריכין ויש ז"יקנה מברך שבת במוצאי להיות שחל טוב יום מצאתי ל"זצ מאיר' ר הרב

 195 שלנו דבגמרא גב על ואף שבת במוצאי טוב יום כשחל בשמים שמצריך שמעתי ל"זצ גרשום רבינו ובשם

 מקום ובכל ז"יקבנה] מברך[ השבת אחר להיות שחל טוב יום אמר בירושלמי מיהו בשמים מצריך אינו
 שמא וטעמם השבת אחר להיות שחל טוב ביום הבשמים על מברכין שאין ויש בשמים יש נר שיש

 ושמא. ל"עכ יקטום אם חיישינן לא אלמא בו ומריח קוטמו טוב ביום אמרינן דהא נהירא ולא יקטום
 יהודה' בר יצחק רבינו של טעמו ולפי המחובר יקטום שמא מפרשים יקטום שמא גזירה מפרשיםה

 200 ובמוצאי הסריח ולא היום כל ששבת גיהנם של אור שמסריח מפני שבת במוצאי בשמים שמצריך ל"זצ

 של אור שובת טוב יום שגם בשמים מצריך אין טוב ליום שבת במוצאי כ"א ומסריח מתחיל שבת
 על מברכין שאין כיון לומר יש טוב יום במוצאי הבשמים על נברך כ"א תאמר ואם מסריח נוואי גיהנם
 יום במוצאי שהרי תדע באין הן האור מחמת והבשמים הואיל הבשמים על מברכין אין האור

 :ו"נר בנימין' ר אחי תירץ וכן האור על שמברכין כמו הבשמים על לברך נהגו הכיפורים


